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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท โนเบิล ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทย และมทีี่อยู่ตำมที่ได้ 
จดทะเบยีนไวท้ี ่เลขที ่1035 อำคำรโนเบลิ ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 
 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์กำรรำยงำนข้อมูล จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ 
“กลุ่มกจิกำร” 
 
ธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”) คอื กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อขำย รบัจ้ำงก่อสรำ้ง ขำยสนิค้ำ ให้เช่ำและ
ใหบ้รกิำร และใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรก่อสรำ้งในประเทศไทย 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำน แต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19 ”) ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบ 
ทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัรอบระยะเวลำ 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563  
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และ  
ตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  

1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่มำถือปฏิบตัิและกำรเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนที่เกี่ยวข้องดงัที่กล่ำว  
ในหมำยเหตุขอ้ 5 และ 

2) กำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 
(มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำ
รำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้  
 
กำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มคีวำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพจิำรณำ
ประมำณกำรควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้นในอนำคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จำกสินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำร  
ตดับัญช ีแต่กลุ่มกิจกำรจะลดมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่ำไม่มคีวำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชดีงักล่ำว 
 
กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์
ของกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน  
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่มผีลต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใช้ประกอบ
เทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ทีว่ดัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ในขอ้มูล
ทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร จ ำนวน 899 ลำ้นบำท และ จ ำนวน 216 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
กำรประเมินประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น  
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพจิำรณำเป็นเหตุกำรณ์ทีม่ผีลท ำใหเ้กดิภำระผกูพนัในปัจจุบนั ซึง่เป็น
ผลจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ในกำรพจิำรณำประมำณกำรหนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ของกลุ่มกจิกำร 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฎิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
กลุ่มกจิกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กี่ยวกบั
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำถือปฏิบัติโดยปรบัปรุงย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ท ำกำรปรบัปรุง
ยอ้นหลงังบกำรเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงทีส่ำมำรถกระท ำไดต้ำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำ 
   ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       28,787 -       28,787 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สุทธ)ิ 21,917 (21,917) -       -       
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สุทธ)ิ -       -       601,422 601,422 
รวมสินทรพัย ์ 21,917 6,870  601,422 630,209 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนที ่
   ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ -       -       31,066 31,066 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ -       -       570,356 570,356 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 138,760 1,374 -       140,134 
รวมหน้ีสิน 138,760 1,374 601,422 741,556 
     

ส่วนของเจ้ำของ     
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (สุทธ)ิ (24,936) 5,496 -       (19,440) 
รวมส่วนของเจ้ำของ (24,936) 5,496 -       (19,440) 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฎิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำ 
   ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       375 -       375 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สุทธ)ิ 375 (375) -       -       
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สุทธ)ิ -       -       601,422 601,422 
รวมสินทรพัย ์ 375 -        601,422 601,797 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนที ่
   ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ -       -       31,066 31,066 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ -       -       570,356 570,356 
รวมหน้ีสิน -       -       601,422 601,422 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฎิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) 
 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏิบตัิตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับนี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด 
(modified retrospective) 
 

กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่เกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิำงบญัชขีอง
กลุ่มกจิกำรทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

การจดัประเภทและวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุน (เดมิจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทัว่ไป) 
 

เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีก่ลุ่มกจิกำรถอื จะต้องจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) คอื จดัเป็น
ประเภท ก) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ซึ่งจะไม่สำมำรถจดัประเภทใหม่
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 
 

ปัจจุบนักลุ่มกจิกำรมเีงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีแ่สดงดว้ยวธิรีำคำทุนจ ำนวน 22 ล้ำนบำท โดยเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะต้อง
ถูกจดัประเภทและวดัมูลค่ำใหม่ตำมวธิมีลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสมจ ำนวน  7 ล้ำนบำท 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 
 

การดอ้ยค่า 
 

ขอ้ก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกีย่วกบักำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติ
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำย
ในกำรพิจำรณำรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้จำกกำรขำยที่ดิน และใช้วิธีกำรทัว่ไปในกำรพิจำรณำรบัรู้ 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงนิให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำข้อก ำหนด 
ทำงบญัชใีหม่ดงักล่ำวไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถือปฎิบตัิใชเ้ป็นครัง้แรกโดย ณ วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (modified retrospective) จำกกำรประเมิน 
ผลกระทบผู้บรหิำรพบว่ำกลุ่มกิจกำรได้รบัผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มสีำระส ำคญัจำกกำรรบัรู้หนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำเกี่ยวกบัสญัญำเช่ำที่ดนิและอำคำร ซึ่งเคยจดัประเภทเป็น “สญัญำเช่ำด ำเนินงำน” ภำยใต้หลกักำรของมำตรฐำนกำรบญัช ี
ฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญำเช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรต่อไปนี้ ณ วนัเริม่ใชม้ำตรฐำน 
 

- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 601 ลำ้นบำท รบัรูต้ำมภำระผกูพนัของ
ค่ำเช่ำคดิลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิ่ม
ดงักล่ำวของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัทีน่ ำมำค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำคอืรอ้ยละ 5.25 ต่อปี 

- สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 601 ล้ำนบำท รบัรู้เท่ำกบัมูลค่ำหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฎิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรได้ใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฎิบตัสิ ำหรบัสญัญำเช่ำที่ก่อนหน้ำจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัที ่17 เรื่องสญัญำเช่ำ ดงัต่อไปนี้ 
 
- ไม่รวมสญัญำเช่ำทีอ่ำยุสญัญำเช่ำสิน้สุดภำยใน 12 เดอืนนับจำกวนัทีน่ ำมำปฎบิตัใิชค้รัง้แรก 
- ใช้อัตรำคิดลดอัตรำเดียวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันอย่ำงสมเหตุสมผล (เช่น สญัญำที่มีอำยุสญัญำเช่ำ  

ทีเ่หลอือยู่ใกลเ้คยีงกนัส ำหรบัประเภทของสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีค่ลำ้ยคลงึกนัซึง่มสีภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกจิคลำ้ยคลงึกนั) 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงควำมแตกต่ำงของภำระตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เปิดเผยตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญำเช่ำ  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กบัหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พนับำท 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผย 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 855,686 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (254,264) 
  

หนี้สนิสญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 601,422 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่เพิม่ขึน้จำกกำรน ำมำตรฐำน  
   กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำปฏบิตัใิช ้ -       
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 601,422 
  

ประกอบดว้ย  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 31,066 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำระยะยำว (สุทธ)ิ 570,356 
 601,422 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สินทรพัย์สิทธิกำรใช้ด้วยจ ำนวนเดียวกับหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงด้วยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำย
ล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็น
สญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

  
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   พนับำท 
   

อำคำร  601,422 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฎิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) เพื่อพจิำรณำ
ว่ำเขำ้เงื่อนไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื ก) มูลค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรูไ้ปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลัง  
โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชพีบัญช ี 
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
ส ำหรบักำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมูลค่ำเดยีวกบัมูลค่ำ
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 จ ำนวน 28 ล้ำนบำท วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฎิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
การดอ้ยค่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้  โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวิธีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวธิีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิีกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึ้นของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเว้นกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้จำกกำรขำยที่ดิน ซึ่งกลุ่มกิจกำรเลือกใช้
วธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชพีบัญช ี 
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
โดยเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward looking information) มำใช้ในกำรพิจำรณำรับรู้ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้จำกกำรขำยที่ดิน ซึ่งกลุ่มกิจกำรเลือกใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณ 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดป้ระเมนิและพจิำรณำว่ำมำตรฐำนทีป่รบัปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 
สญัญาเช่า 
 
กรณีที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ กลุ่มกิจกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีล จ ำนวนเงนิที่
ต้องจ่ำยตำมสญัญำจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ำย ซึ่งดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุสญัญำเช่ำ  
เพื่อท ำใหอ้ตัรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอตัรำคงทีส่ ำหรบัยอดคงเหลอืของหนี้สนิที่ เหลอือยู่ สนิทรพัย์สทิธกิำรใชว้ดัมูลค่ำโดยใชร้ำคำทุน 
ซึ่งเป็นมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้จะตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของ
สนิทรพัยห์รอือำยุของสญัญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ 
 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำซึง่คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยตำมนัยของหนี้สนิ
สญัญำเช่ำหำกอัตรำนัน้สำมำรถก ำหนดได้ แต่หำกอัตรำนัน้ไม่สำมำรถก ำหนดได้ กลุ่มกิจกำรจะใช้อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ 
กลุ่มกจิกำร 
 
จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำระยะสัน้หรอืสญัญำซึ่งสนิทรพัย์อ้ำงองิมมีูลค่ำต ่ำ (Low-value assets) จะรบัรูเ้ป็น
ค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำนัน้ 
 

6 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้อำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล กำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร และแหล่งที่มำของข้อมูลที่ส ำคัญเกี่ยวกับ 
ควำมไม่แน่นอนของประมำณกำร ผูบ้รหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจเช่นเดยีวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลตำมส่วนงำน 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินตำมส่วนงำนธรุกิจ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563  

 คอนโด บ้ำนและท่ีดิน 
ธรุกิจให้เช่ำ

และให้บริกำร อ่ืน ๆ รวม 
      

รำยได ้ 3,723,228 111,675 83,827 -       3,918,730 
      

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน  1,426,563 24,125 10,572 -       1,461,260 
รำยไดอ้ื่น - ปันส่วนได ้ 66,395 227 13,936 27 80,585 
 - ปันส่วนไม่ได ้     23,240 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร - ปันส่วนได ้ (337,320) (9,985) (1,203) -       (348,508) 
         - ปันส่วนไม่ได ้     (10,850) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - ปันส่วนได ้ (91,915) (17,869) (4,369) (141) (114,294) 
 - ปันส่วนไม่ได ้     (159,409) 
ก ำไร(ขำดทุน)อืน่ - ปันส่วนได ้ (106) 42 -       -       (64) 
 - ปันส่วนไม่ได ้     86,934 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ปันส่วนได ้ (20,477) (12,778) (77) -       (33,332) 
 - ปันส่วนไม่ได ้     (78,885) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 1,043,140 (16,238) 18,859 (114) 906,677 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้     (9,814) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     896,863 
ภำษเีงนิได ้(หมำยเหตุ 22)     (182,498) 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด     714,365 
ก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม     (60) 
ก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่     714,305 
      

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
เมื่อปฎบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฎบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 3,723,228 111,675 -       -       3,834,903 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฎบิตัติำมภำระ (over time) -          -       83,827 -       83,827 
รวมรำยได ้ 3,723,228 111,675 83,827 -       3,918,730 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563  

  คอนโด บ้ำนและท่ีดิน 
ธรุกิจให้เช่ำ 

และให้บริกำร อ่ืน ๆ รวม 
      

สนิทรพัยต์ำมส่วนงำน 17,001,734 816,310 793,270 31,320 18,642,634 
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดปั้นสว่น     2,960,910 
รวมสนิทรพัยต์ำมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม     21,603,544 

      

หนี้สนิตำมส่วนงำน 10,643,463 173,583 17,463 12,685 10,847,194 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นส่วน     5,561,240 
รวมหนี้สนิตำมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม     16,408,434 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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8 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรมสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1 :  รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2 :  ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึง่รวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทัง้ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ขอ้มลูระดบัที ่3 :  ขอ้มูลส ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลที่สำมำรถสงัเกตได้จำกตลำด (ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถ

สงัเกตได)้  
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
  ณ วนัท่ี 

30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ณ วนัท่ี  
30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ณ วนัท่ี  
30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ณ วนัท่ี  
30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

สินทรพัย ์         
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
   ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ   
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       -       -       -       

 
 
 

28,787 -       

 
 
 

28,787 -       
รวมสินทรพัย ์ -       -       -       -       28,787 -       28,787 -       

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
  ณ วนัท่ี 

30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ณ วนัท่ี  
30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ณ วนัท่ี  
30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ณ วนัท่ี  
30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

สินทรพัย ์         
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
   ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ 
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       -       -       -       

 
 
 

375 -       

 
 
 

375 -       
รวมสินทรพัย ์ -       -       -       -       375 -       375 -       
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8 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึง่ใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระดบั 3 
 

 มูลค่ำยุติธรรม   ช่วงของข้อมูล  

 

 ณ วนัท่ี 
30 มิถนุำยน
 พ.ศ. 2563 

 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

ข้อมูลท่ีไม่ 
สำมำรถ 

 
 

เทคนิคกำร 

 ณ วนัท่ี 
 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

ควำมสมัพนัธ์ของข้อมูล 
ท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ 

ค ำอธิบำย พนับำท พนับำท สงัเกตได้ ประเมินมูลค่ำ ร้อยละ ร้อยละ กบัมูลค่ำยุติธรรม 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
   ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำ   
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

28,787 -       อตัรำคดิลด 
ทีป่รบัค่ำ 
ควำมเสีย่ง 

กำรคดิลด 
กระแสเงนิสด 

3.47 - 10.21 -       - อัตรำคิดลดที่ปรับค่ำควำมเสี่ยง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท ำให้มูลค่ำ
ยุตธิรรมลดลง 0.8 ลำ้นบำท 

- อัตรำคิดลดที่ปรับค่ำควำมเสี่ยง
ลดลงร้อยละ 1 จะท ำให้มู ลค่ ำ
ยุตธิรรมเพิม่ขึน้ 0.8 ลำ้นบำท 

 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมโดยคณะท ำงำนดำ้นกำรประเมนิมูลค่ำในฝ่ำยกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร โดยคณะท ำงำน
ดงักล่ำวจะรำยงำนไปยงัผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ (CFO) ของกลุ่มกจิกำรโดยตรง และจดัให้มกีำรประชุมหำรอืเกี่ยวกบัขัน้ตอนกำร
ประเมนิมูลค่ำและผลกำรประเมนิมูลค่ำทุกรอบไตรมำสเป็นอย่ำงน้อย ซึ่งรอบกำรประชุมหำรอืดงักล่ำวจะสอดคล้องกบัรอบระยะเวลำ
รำยงำนประจ ำไตรมำสของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะท ำกำรวเิครำะห์กำรเปลีย่นแปลงในล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรมระหว่ำงขอ้มลูระดบั 3 
ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนหนึ่งของกำรอภิปรำยทมีงำนจะมกีำรท ำเสนอรำยงำนที่อธิบำยถงึเหตุผลของกำรเปลี่ยนแปลง
มลูค่ำยุตธิรรม 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรเปลีย่นเทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำในระหว่ำงงวด 
 
ขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได้ของมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที่ 3 ใชว้ธิกีำรค ำนวณกระแสเงนิสดในอนำคตคดิลดดว้ย อตัรำที่ปรบัปรุงควำมเสี่ยง 
อ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงนิถวัเฉลี่ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดยีวกัน
และอยู่ในภูมภิำคเดยีวกนักบัผูอ้อกตรำสำรนัน้ ซึ่งกลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อก
ตรำสำรนัน้ 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำว แสดงอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 18.3 
 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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9 เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดั 

มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรหรือขำดทุน 

 พนับำท 
มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 186,071 
ลดลงระหว่ำงงวด (186,071) 
มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 - 
 

10 เงินลงทุนชัว่ครำวกบัสถำบนักำรเงิน  
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บญัชเีงนิฝำกประจ ำในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 32.95 ล้ำนบำท  
และ 30.53 ลำ้นบำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : บญัชเีงนิฝำกประจ ำในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 35.14 ลำ้นบำท  
และ 32.37 ล้ำนบำท) ตำมล ำดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนักบัธนำคำรเพื่อใหธ้นำคำรดงักล่ำวออกหนังสอืค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 
และประกนักำรบ ำรุงรกัษำสำธำรณูปโภค (หมำยเหตุ 23) 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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11 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 

 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น (สุทธ)ิ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ระยะสัน้ - ธุรกจิใหเ้ช่ำและบรกิำร 926 917 509 652 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสรำ้ง 247,587 284,157 168,282 92,137 
ค่ำบรกิำรก่อสรำ้งคำ้งรบั     
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12 ข)) 9,373 -       9,373 -       
ค่ำบรหิำรงำนคำ้งรบั     
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12 ข)) 15,848 -       18,122 2,274 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรคำ้งรบั - บรษิทัอื่น 3,951 4,326 299 299 
ดอกเบีย้คำ้งรบั     
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12 ข)) 2,027 8,518 2,027 8,518 
เงนิทดรองจ่ำยพนักงำน 100 -       100 -       
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 25,853 11,062 22,176 4,667 
ลูกหนี้อื่น     
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12 ข)) -       -       49,688 49,405 
   - บรษิทัอื่น 13,846 7,740 13,404 6,866 
รวม 319,511 316,720 283,980 164,818 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกค่ำบรหิำรงำนคำ้งรบั     
    - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12 ข)) -       -       (2,274) (2,274) 
รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น (สุทธ)ิ 319,511 316,720 281,706 162,544 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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12 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิกำรและบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอื่นแห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคลหรอื
กจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิ
กำรลงทุน บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกบับรษิัท บรษิทัร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สยี 
ในสทิธอิอกเสยีงของบรษิัทซึ่งมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบรษิัท
ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งอำจมขีึ้นได้ต้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสมัพนัธ์มำกกว่ำ
รปูแบบทำงควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 
  

บรษิทั บำ้นสุขสบำย จ ำกดั เป็นบรษิทัย่อย 
บรษิทั คอนตเินนตลั ซติี ้จ ำกดั เป็นบรษิทัย่อย 
บรษิทั เอสแอนด์พ ีพรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ำกดั เป็นบรษิทัย่อย 
Noble SG Pte. Ltd. เป็นบรษิทัย่อย 
Noble Singapore Hold Pte. Ltd. เป็นบรษิทัย่อย 
Noble Furano Godo Kaisha (GK) เป็นบรษิทัย่อยของ Noble Singapore Hold Pte. Ltd. 
บรษิทั เอชเคแอล โนเบลิ โฮลดิง้ จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้ 
บรษิทั เอชเคแอล โนเบลิ (ไวร์เลส) จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้ 
บรษิทั รชัดำ อลัไลแอนซ์ จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้ 
Noble Development International Limited เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
Fulcrum Global Properties Limited เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั เซริฟ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ำกดั เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
หุน้ของบรษิทัส่วนใหญ่ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทัว่ไปในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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12 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ก) รำยกำรที่ส ำคญัต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีส่ ำคญัส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 (ยงัไม่ได้
 ตรวจสอบ) 

 (ยงัไม่ได้
 ตรวจสอบ) 

 (ยงัไม่ได้
 ตรวจสอบ) 

 (ยงัไม่ได้
 ตรวจสอบ) 

  30 มิถนุำยน   30 มิถนุำยน   30 มิถนุำยน   30 มิถนุำยน  
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ขำยคอนโดมิเนียม     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       15,222 -       15,222 
     

ขำยท่ีดิน     
บรษิทั บำ้นสุขสบำย จ ำกดั -       -       -       2,436 
     

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
บรษิทั เซริฟ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ำกดั 442 -       -       -       
บรษิทั รชัดำ อลัไลแอนซ์ จ ำกดั 10,987 -       10,987 -       
 11,429 -       10,987 -       
     

รำยได้ค่ำบริหำรงำน     
บรษิทั รชัดำ อลัไลแอนซ์ จ ำกดั 12,584 -       12,584 -       
     

ซ้ือสินค้ำ     
บรษิทั เซริฟ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ำกดั 3,563 -       -       -       
     

ค่ำนำยหน้ำ     
Noble Development International Limited 38,034 38,170 10,473 38,170 
Fulcrum Global Properties Limited 44,559 -       18,597 -       
บรษิทั เซริฟ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ำกดั 108 -       108 -       
 82,701 38,170 29,178 38,170 
     

ดอกเบีย้รบั      
บรษิทั เอชเคแอล โนเบลิ (ไวรเ์ลส) จ ำกดั  14,204 -       14,204 -       
บรษิทั เอสแอนดพ์ ีพรอ็พเพอรต์ี ้ 
  แมเนจเมนท ์จ ำกดั (หมำยเหตุ 12 ค)) -       -       379 364 
 14,204 -       14,583 364 
     

ดอกเบีย้จ่ำย (หมำยเหตุ 12 ง))     
บรษิทั คอนตเินนตลั ซติี ้จ ำกดั -       -       11,797 25,997 
บรษิทั บำ้นสุขสบำย จ ำกดั -       -       26,740 26,963 
 -       -       38,537 52,960 
     

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร     
- ผลประโยชน์ระยะสัน้ 26,430  24,273 26,430 24,273 
- ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,474 732 1,474 732 
 27,904 25,005 27,904 25,005 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร     
- ผลประโยชน์ระยะสัน้ 3,750 1,573 3,750 1,573 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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12 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ก) รำยกำรทีส่ ำคญัต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัทีส่ ำคญัส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

รำยกำรซื้อและขำยกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นรำยกำรตำมปกตธิุรกจิกำรคำ้ และเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป 
 

บรษิทัเรยีกเกบ็ดอกเบีย้จำกบรษิทัย่อยในอตัรำรอ้ยละ 5.46 ถงึรอ้ยละ 5.83 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 5.46 ต่อปี) 
 

บรษิทัเรยีกเกบ็ดอกเบีย้จำกกำรร่วมคำ้ในอตัรำรอ้ยละ 5.96 ถงึรอ้ยละ 6.33 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 5.96 ต่อปี) 
 

บรษิทัจ่ำยดอกเบีย้แก่บรษิทัย่อยในอตัรำรอ้ยละ 3.00 ถงึรอ้ยละ 5.83 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.00 ถงึรอ้ยละ 5.46 ต่อปี) 
 

ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรได้แก่ ค่ำตอบแทนที่ผู้บรหิำรได้รบัจำกกิจกำรโดยควำมหมำยของค ำว่ำ “ผู้บรหิำร” เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของผูบ้รหิำรเป็นผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ ซึง่ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

ข) ยอดค้ำงช ำระ ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ที่เกิดจำกกำรให้บรกิำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 (ยงัไม่ได้
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 (ยงัไม่ได้
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีจำกกำรขำยท่ีดิน     
บรษิทั เอชเคแอล โนเบลิ (ไวรเ์ลส) จ ำกดั 1,084,585 1,119,720 1,084,585 1,119,720 
     

ค่ำบริกำรก่อสร้ำงค้ำงรบั (หมำยเหตุ 11)     
บรษิทั รชัดำ อลัไลแอนซ์ จ ำกดั 9,373 -       9,373 -       
     

ค่ำบริหำรงำนค้ำงรบั (หมำยเหตุ 11)     
บรษิทั รชัดำ อลัไลแอนซ์ จ ำกดั 15,848 -       15,848 -       
บรษิทั เอสแอนดพ์ ีพรอ็พเพอรต์ี ้ 
   แมเนจเมนท ์จ ำกดั -       -       2,274 2,274 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุน (หมำยเหตุ 11) -       -       (2,274) (2,274) 
รวมค่ำบรหิำรงำนคำ้งรบั (สุทธ)ิ 15,848 -       15,848 -       
     

ดอกเบีย้ค้ำงรบั (หมำยเหตุ 11)     
บรษิทั เอชเคแอล โนเบลิ (ไวรเ์ลส) จ ำกดั 2,027 8,518 2,027 8,518 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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12 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) ยอดค้ำงช ำระ ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ที่เกิดจำกกำรให้บรกิำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 (ยงัไม่ได้
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 (ยงัไม่ได้
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 11)     
บรษิทั คอนตเินนตลั ซติี ้จ ำกดั -       -       63 118 
Noble SG Pte. Ltd. -       -       913 914 
Noble Singapore Hold Pte. Ltd. -       -       48,712 48,373 
 -       -       49,688 49,405 
     

สินทรพัยจ์ำกต้นทุนให้ได้มำซ่ึงสญัญำ     
Noble Development International Limited -       277,088 -        19,678 
Fulcrum Global Properties Limited 284,349 -       33,014 -       
 284,349 277,088 33,014 19,678 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - ค่ำก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 19)     
บรษิทั เซริฟ์ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมนท์ จ ำกดั 722 -       -       -       
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - อ่ืนๆ (หมำยเหตุ 19)     
Noble Development International Limited -       13,462 -       8,852 
Fulcrum Global Properties Limited 11,336 -       6,217 -       
 11,336 13,462 6,217 8,852 
     

เจ้ำหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 19)     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       30 -       -       
     

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (หมำยเหตุ 19)     
Noble Development International Limited -       20,654 -       9,457 
Fulcrum Global Properties Limited 27,310 -       7,492 -       
 27,310 20,654 7,492 9,457 
     

ค่ำตอบแทนกรรมกำรค้ำงจ่ำย 
   (หมำยเหตุ 19)     
- ผลประโยชน์ระยะสัน้ 3,750 1,082 3,750 1,082 
     

เงินมดัจ ำและเงินรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 699 577 100 577 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

28 

 
12 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งรบัจำกบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ 

 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้ำงรบัจำกบรษิัทย่อย (สุทธิ) ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 (พนับำท) 
 อตัรำดอกเบี้ย  เงินให้กู้ยืม  ดอกเบี้ย หกั ค่ำเผื่อหน้ี  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบ้ียค้ำงรบัจำกบริษทัย่อย (สุทธิ)  ร้อยละต่อปี  ระยะสัน้  ค้ำงรบั  สงสยัจะสูญ  รวม (สุทธิ) 
      

บรษิทั เอสแอนดพ์ ีพรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมนท ์จ ำกดั 5.83 13,680 9,283 (22,963) -         

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ตรวจสอบแล้ว)  
  31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (พนับำท) 
 อตัรำดอกเบี้ย  เงินให้กู้ยืม  ดอกเบี้ย หกั ค่ำเผื่อหน้ี  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบ้ียค้ำงรบัจำกบริษทัย่อย (สุทธิ)  ร้อยละต่อปี  ระยะสัน้  ค้ำงรบั  สงสยัจะสูญ  รวม (สุทธิ) 
      

บรษิทั เอสแอนดพ์ ีพรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมนท ์จ ำกดั 5.46 13,680 8,904 (22,584) -         

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้้ยมืไม่มหีลกัประกนั
ในสกุลเงนิบำท และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้ำงรบัจำกบรษิัทย่อย (สุทธิ) ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 -       
ดอกเบีย้คำ้งรบัเพิม่ขึน้ (หมำยเหตุ 12 ก)) 379 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ (379) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 -       
 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

29 

 
12 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ง) เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งจ่ำยแก่บรษิทัย่อย 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 (พนับำท) 
  อตัรำดอกเบ้ีย  เงินกู้ยมื  ดอกเบ้ีย  
เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยแก่บริษทัย่อย  ร้อยละต่อปี  ระยะสัน้  ค้ำงจำ่ย  รวม 
     

บรษิทั บำ้นสุขสบำย จ ำกดั  3.00 1,779,900 187,549 1,967,449 
บรษิทั คอนตเินนตลั ซติี้ จ ำกดั 5.83 1,403,436 10,002 1,413,438 
  3,183,336 197,551 3,380,887 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (พนับำท) 
  อตัรำดอกเบ้ีย  เงินกู้ยมื  ดอกเบ้ีย  
เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยแก่บริษทัย่อย  ร้อยละต่อปี  ระยะสัน้  ค้ำงจำ่ย  รวม 
     

บรษิทั บำ้นสุขสบำย จ ำกดั  3.00 1,798,000 162,795 1,960,795 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบรษิัทย่อยเป็นเงนิกู้ยมืไม่มหีลกัประกนั 
ในสกุลเงนิบำท และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรับเงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อยส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
  เฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พนับำท 
  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,960,795 
เพิม่ขึน้ - เงนิกูย้มืระยะสัน้ 1,680,000 
           - ดอกเบีย้จ่ำย (หมำยเหตุ 12 ก)) 38,537 
ช ำระคนื - เงนิกูย้มืระยะสัน้ (294,664) 
 - ดอกเบีย้จ่ำย (3,781) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 3,380,887 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

30 

 
12 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
จ) เงนิใหกู้ย้มืแก่กำรร่วมคำ้  

 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืมแก่กำรร่วมค้ำเป็นเงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มีอัตรำดอกเบี้ย 
รอ้ยละ 5.96 ถงึรอ้ยละ 6.33 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : อตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.96 ต่อปี) เงนิให้กู้ยมืมกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 5 ปีหรอืเมื่อทวงถำมนับจำกวนัทีม่กีำรเบกิรบัเงนิกูย้มืดงักล่ำว (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : เงนิใหกู้ย้มืมกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 5 ปีหรอืเมื่อทวงถำมนับจำกวนัที่มกีำรเบกิรบัเงนิกู้ยมืดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทจะไม่เรยีกเก็บเงนิกู้ยมืดงักล่ำวภำยใน
ช่วงระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิให้กู้ยืมแก่กำรร่วมค้ำ ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 543,400 
โอนจำกลูกหนี้จำกกำรขำยทีด่นิ 35,135 
รบัคนืเงนิกูย้มื (519,970) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 58,565 

 
ฉ) กำรค ้ำประกนั 

 
ณ วนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมท ำสญัญำค ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิของ บรษิทั เอชเคแอล 
โนเบลิ (ไวรเ์ลส) จ ำกดั ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ทำงออ้ม คดิเป็นจ ำนวน 1,085 ลำ้นบำท 

 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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13 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

    ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนท่ีเรียกช ำระแล้ว อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ (วิธีส่วนได้เสีย) (วิธีรำคำทุน) 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 

 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 

 ธรุกิจหลกั  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท ร้อยละ  ร้อยละ พนับำท  พนับำท พนับำท  พนับำท 
          

บรษิทั เอชเคแอล โนเบลิ โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 0.1  0.1 51.0 51.0 -       -       51 51 

บรษิทั รชัดำ อลัไลแอนซ์ จ ำกดั อสงัหำรมิทรพัย ์ 50.0 -       50.0 -       31,219 -       41,033 -       

      31,219 -       41,084 51 
 

กลุ่มกจิกำรมกีำรควบคุมร่วมในกำรร่วมคำ้นี้ เน่ืองจำกภำยใตส้ญัญำทีต่กลงร่วมกนัไดก้ ำหนดว่ำกำรตดัสนิใจในเรื่องทีส่ ำคญัทีร่ะบุไวใ้นสญัญำจะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูท้ีร่่วมกนัควบคุมกำรงำนแล้วเท่ำนัน้ 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 -        51 
เงนิลงทุนเพิม่ขึน้ 41,033 41,033 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้ (9,814) -       
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 31,219 41,084 
 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 20/2562 วนัที่ 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  ได้มมีติอนุมตัิให้บรษิัทเข้ำซื้อหุ้นบรษิัท รชัดำ อลัไลแอนซ์ 
จ ำกดั (เดิมชื่อ “บรษิัท บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิ้ง เอททีน จ ำกัด”) จ ำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
ทีอ่อกจ ำหน่ำยและทีช่ ำระแล้ว เมื่อวนัที ่16 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดช้ ำระเงนิจ ำนวน 41.03 ล้ำนบำท และไดร้บักำรโอนหุน้รอ้ยละ 50 
ของหุน้ทัง้หมดแล้ว  
 
รำยละเอียดของต้นทุนในกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิัท รชัดำ อลัไลแอนซ์ จ ำกดั และมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธิที่ได้รบัมำตำม
สดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทั ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 
 
 16 มกรำคม 

พ.ศ. 2563 
 พนับำท 
  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  15,427  
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 533,741 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 3,927 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (518,809) 
มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธ ิ 34,286 
หกั ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (17,143) 
มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธิ 17,143 
มลูค่ำช ำระ ณ วนัซื้อเงนิลงทุน 41,033 
ค่ำควำมนิยม 23,890  
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มำและก ำลงัพจิำรณำกำรปันส่วน
ตน้ทุนจำกกำรซื้อเงนิลงทุนดงักล่ำวขำ้งต้น โดยคำดกำรณ์ว่ำจะท ำกำรประเมนิเสรจ็สิ้นภำยใน 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน / เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) 

 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น / เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สุทธ)ิ มดีงันี้ 
 
  ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนกำรถอืหุ้น 
   (ยงัไม่ได้

 ตรวจสอบ) 
 

 (ตรวจสอบแล้ว) 
 (ยงัไม่ได้
 ตรวจสอบ) 

 
 (ตรวจสอบแล้ว) 

   30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 ธรุกิจหลกั  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ร้อยละ  ร้อยละ 
      
บรษิทั ขอนแก่นแลนด ์ดเีวลลอปเมนทก์รุป๊ จ ำกดั อสงัหำรมิทรพัย ์  265.0  265.0  1.9  1.9 
บรษิทั เซริฟ์ พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมนท ์จ ำกดั 

 
ใหบ้รกิำร 

ตกแต่งภำยใน 
2.5 2.5  15.0  15.0 

FEEDER ESTATES LLP อสงัหำรมิทรพัย ์  15.51 ลำ้นปอนด ์
 หรอืเทยีบเท่ำ 
 668.2 ลำ้นบำท 

 15.51 ลำ้นปอนด ์
 หรอืเทยีบเท่ำ 
 668.2 ลำ้นบำท 

  
 

3.2 

  
 

3.2 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น / เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สุทธิ)
ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดั 

มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดั 
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
 พนับำท พนับำท 
   
มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
   (เงนิลงทุนระยะยำวอื่นแสดงดว้ยรำคำทุน) 21,917 375 
กำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรม (หมำยเหตุ 5) 6,870 - 
มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 28,787 375 
กำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรม - - 
มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 28,787 375 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน   

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 อำคำรชุดให้เช่ำในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  ซึ่งมมีูลค่ำยุติธรรม
จ ำนวน 190 ล้ำนบำท และ 22 ล้ำนบำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 171 ล้ำนบำท และ 22 ล้ำนบำท) ตำมล ำดบั อยู่ภำยใต้
สญัญำเช่ำด ำเนินงำนกบับรษิทัภำยนอกซึ่งมรีะยะเวลำ 3 ปี โดยบรษิทัภำยนอกดงักล่ำวมสีทิธทิีจ่ะต่ออำยุของสญัญำเช่ำด ำเนินงำนนี้ต่อไป
ไดอ้กีเป็นระยะเวลำ 3 ปี 
 

16 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สุทธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้งวด 121,738 73,516 
ซื้อสนิทรพัย ์ 48,814 30,274 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (195) (195) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (94) (94) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (18,500) (9,760) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 151,763 93,741 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

35 

 
17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ตำมวธิหีนี้สนิ โดยทัว่ไปใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 108,365 211,137 78,689 96,720 
     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (284,224) (278,834) (43,292) (38,522) 
     
สนิทรพัย์(หนี้สนิ)ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (175,859) (67,697) 35,397 58,198 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พนับำท  พนับำท 
   
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ก่อนปรบัปรุง (67,697) 58,198 
ภำษเีงนิไดจ้ำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,374) - 
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 หลงัปรบัปรุง (69,071) 58,198 
เพิม่ภำษเีงนิไดใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (หมำยเหตุ 22) (106,788) (22,801) 
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 (175,859) 35,397 
 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงรำยกำรสุทธติำมหน่วยภำษีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 50,456 71,063 35,397 58,198 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (226,315) (138,760) -       -       
 (175,859) (67,697) 35,397 58,198 
 

18 เงินกู้ยืมระยะยำว (สุทธิ) 
 
เงนิกูย้มืระยะยำว (สุทธ)ิ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 2,114,227 520,426 307,879 307,626 
หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 2,547,662 2,546,375 2,547,662 2,546,375 
     

 4,661,889 3,066,801 2,855,541 2,854,001 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ 4,089,200 4,242,168 2,052,042 2,051,496 
หุน้กู้ (สุทธ)ิ 1,973,765 2,990,435 1,973,765 2,990,435 
     

 6,062,965 7,232,603 4,025,807 5,041,931 
     

รวมเงนิกูย้มืระยะยำว (สุทธ)ิ 10,724,854 10,299,404 6,881,348 7,895,932 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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18 เงินกู้ยืมระยะยำว (สุทธิ) (ต่อ) 

 
18.1 รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 

ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พนับำท  พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 4,762,594 2,359,122 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 1,653,000 -       
ค่ำธรรมเนียมเงนิกูย้มืรอตดัจ่ำยเพิม่ขึน้ (1,238) -       
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มื (213,003) -       
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงนิกูย้มืรอตดัจ่ำย 2,074 799 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 6,203,427 2,359,921 
หกั  เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ   
         ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (2,114,227) (307,879) 
 4,089,200 2,052,042 
 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     
เงนิกูย้มืระยะยำว 6,210,795 4,770,798 2,362,795 2,362,795 
หกั ค่ำธรรมเนียมเงนิกูย้มืรอตดัจ่ำย (7,368) (8,204) (2,874) (3,673) 
เงนิกูย้มืระยะยำว (สุทธ)ิ 6,203,427 4,762,594 2,359,921 2,359,122 
หกั เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (2,114,227) (520,426) (307,879) (307,626) 
 4,089,200 4,242,168 2,052,042 2,051,496 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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18 เงินกู้ยืมระยะยำว (สุทธิ) (ต่อ) 

 
18.1 รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 

ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 
  อตัรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)  หลกัประกนั  
   (ยงัไม่ได้    (ยงัไม่ได้   
   ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)   ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) มีกำรขยำย 
   30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม กำรช ำระ  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม ระยะเวลำ 

ประเภท วนัครบก ำหนด  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 ดอกเบี้ย  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 กำรช ำระหน้ี 
        

บริษทั        
เงนิกูย้มืระยะยำว 25 กนัยำยน พ.ศ. 2563*  MLR - 1.85  MLR - 1.85 รำยเดอืน ก ก ไม่ม ี
เงนิกูย้มืระยะยำว 23 สงิหำคม พ.ศ. 2565*  MLR - 1.50  MLR - 1.50 รำยเดอืน ก ก ไม่ม ี
เงนิกูย้มืระยะยำว 19 มนีำคม พ.ศ. 2566*  MLR - 2.90  MLR - 2.90 รำยเดอืน ก ก ไม่ม ี
        

บริษทัย่อย        
เงนิกูย้มืระยะยำว 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2565*  MLR - 1.50  MLR - 1.50 รำยเดอืน ก, ค ก, ค ม ี
เงนิกูย้มืระยะยำว 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2564*  MLR - 1.50  MLR - 1.50 รำยเดอืน ก, ค ก, ค ม ี
เงนิกูย้มืระยะยำว 25 สงิหำคม พ.ศ. 2563**   -   MLR - 1.50 รำยเดอืน   -  ก, ข ไม่ม ี
เงนิกูย้มืระยะยำว 25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565*  MLR - 1.50  MLR - 1.50 รำยเดอืน ก ก ไม่ม ี
เงนิกูย้มืระยะยำว 28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2566*  MLR - 1.50  MLR - 1.50 รำยเดอืน ก, ค ก, ค ไม่ม ี
เงนิกูย้มืระยะยำว 30 มถุินำยน พ.ศ. 2567*  MLR - 2.90   -  รำยเดอืน ก, ค   -  ไม่ม ี

 
หมำยเหตุ 
ก) โฉนดทีด่นิของโครงกำรทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมทัง้ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เป็นหลกัประกนั 
ข) หนังสอืกรรมสทิธิห์อ้งชุดของโครงกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นหลกัประกนั 
ค) วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัย่อยค ้ำประกนัโดยบรษิทั 
* บรษิทัจะด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเงนิกูย้มืแต่ละสญัญำ 
** ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้จ ำนวน 
 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เงินกู้ยืมระยะยำว (สุทธิ) (ต่อ) 

 
18.2 หุน้กู ้(สุทธ)ิ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัหุน้กู ้(สุทธ)ิ ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 5,536,810 
หุน้กูเ้พิม่ขึน้ 482,500 
ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู้รอตดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ (2,581) 
จ่ำยช ำระคนืหุน้กู ้ (1,500,000) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย 4,698 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 4,521,427 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  พนับำท  พนับำท 
   

หุน้กู ้- มลูค่ำทีต่รำไว ้ 4,532,500 5,550,000 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู้รอตดัจ่ำย  (11,073) (13,190) 
หุน้กู ้(สุทธ)ิ 4,521,427 5,536,810 
หกั  หุน้กูสุ้ทธทิีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (2,547,662) (2,546,375) 
 1,973,765 2,990,435 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้บรษิัทออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ชนิดระบุชื่อผูถ้อืประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้อำยุ 3 ปี มลูค่ำไม่เกนิ 1,500 ลำ้นบำท โดยเสนอขำยแก่ 
ผู้ลงทุนทัว่ไป และ/หรอื ผู้ลงทุนสถำบัน โดยระหว่ำงวนัที่ 20 - 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้เสนอขำยหุ้นกู้จ ำนวน 1,500,000 หน่วย  
มลูค่ำทีต่รำไวห้น่วยละ 1,000 บำท รวมทัง้สิน้ 1,500 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำดอกเบีย้คงทีใ่นอตัรำรอ้ยละ 4.50 ต่อปี ตลอดอำยุสญัญำและ
ช ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดอืน โดยหุ้นกู้ดงักล่ำวมอีำยุ 3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2566 ทัง้นี้บรษิัทไดร้บัเงนิจ ำนวน 
482.50 ลำ้นบำท จำกกำรออกหุน้กูท้ ัง้สิน้จ ำนวน 482,500 หน่วย มลูค่ำทีต่รำไวห้น่วยละ 1,000 บำทในวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

ทัง้นี้บรษิทัมหีน้ำที่ต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธแิละหน้ำทีข่องผูอ้อกหุน้กู้และผูถ้อืหุ้นกู้ ตำมที่
ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนเสนอขำยหุน้กู้ 
 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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18 เงินกู้ยืมระยะยำว (สุทธิ) (ต่อ) 

 

18.3 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 มูลค่ำยุติธรรม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ 6,210,795 4,770,798 2,362,795 2,362,795 
หุน้กู ้(สุทธ)ิ 4,561,900 5,586,393 4,561,900 5,586,393 
รวมมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำว 10,772,695 10,357,191 6,924,695 7,949,188 
 

ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิค ำนวณ
จำกกระแสเงนิสดในอนำคตคดิลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืในอตัรำดอกเบี้ยในตลำด (ระดบั 2 ของล ำดบัมูลค่ำยุติธรรม) ซึ่งไม่มี
กำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรจดัมลูค่ำในระหว่ำงงวด อย่ำงไรกต็ำม มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิใกล้เคยีง
กบัรำคำตำมบญัชเีน่ืองจำกอตัรำดอกเบีย้ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุตธิรรมของหุน้กู้อำ้งองิจำกรำคำตลำดของหุน้กู้ ณ วนัที่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ระดบั 1 ของล ำดบัมลูค่ำยุตธิรรม) 

 

18.4 ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกใช้     
เงนิกูย้มือตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
เงนิกูย้มืระยะยำว     
   - ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 605 630 252 252 
   - ครบก ำหนดเกนิ 1 ปี 4,375 5,391 1,610 1,610 
รวมวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ 4,980 6,021 1,862 1,862 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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19 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - ค่ำก่อสรำ้ง      
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12 ข)) 722 -       -       -       
 - บรษิทัอื่น 385,396 478,920 121,963 104,405 

เจำ้หนี้กำรคำ้ - อื่นๆ      
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12 ข)) 11,336 13,462 6,217 8,852 
 - บรษิทัอื่น 10,057 22,422 5,722 6,515 

เงนิประกนัผลงำน 360,186 338,133 83,840 113,612 
เจำ้หนี้อื่น     
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12 ข)) -       30 -       -       
   - บรษิทัอื่น 40,050 52,911 11,920 10,182 
เจำ้หนี้ค่ำเสยีหำยจำกคดคีวำม -       20,000 -       20,000 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12 ข)) 27,310 20,654 7,492 9,457 
   - บรษิทัอื่น 66,208 126,785 43,728 102,018 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - สถำบนักำรเงนิและนักลงทุนอื่น 17,838 30,242 17,365 28,332 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุ 12 ข)) 3,750 1,082 3,750 1,082 
อื่นๆ 1,005 912 30 30 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 923,858 1,105,553 302,027 404,485 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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20 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พนับำท  พนับำท 
   

รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 52,088 51,879 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด    
   - ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 2,161 2,117 
   - ตน้ทุนดอกเบีย้ 284 280 
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 54,533 54,276 
 

21 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2563 มมีติอนุมตัิให้บรษิัทจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุ้นละ 2.20 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวนเงนิ 1,004.23 ล้ำนบำท และเงนิปันผลดงักล่ำวได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น
แลว้เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 

22 ภำษีเงินได้ 
 

ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั:     
ภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 75,419 398,323 22,971 392,950 
ภำษเีงนิไดบ้นัทกึ(สงู)ต ่ำไปส ำหรบัปีก่อน 291 (715) 291 (714) 
 75,710 397,608 23,262 392,236 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี:      
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว     
   (หมำยเหตุ 17) 106,788 (29,802) 22,801 (18,881) 
     

รวมภำษเีงนิได ้ 182,498 367,806 46,063 373,355 
 



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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23 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ดงันี้  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน     
   - ตำมสญัญำซื้อขำยทีด่นิ -       209 -       -       
   - เพื่อกำรพฒันำโครงกำรต่อไปจนแลว้เสรจ็ 1,749 2,039 1,122 447 
   - กำรซื้ออุปกรณ์ 3 18 2 6 
รวมภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 1,752 2,266 1,124 453 
     

ภำระผกูพนัจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำน     
   - ภำยใน 1 ปี -       59 -       59 
   - เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี -       237 -       237 
   - เกนิกว่ำ 5 ปี -       560 -       560 
รวมภำระผกูพนัจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำน -       856 -       856 
     

ภำระผกูพนัจำกสญัญำบริกำร     
   - ตำมสญัญำบรกิำร 33 21 30 19 
   - ค่ำบรหิำรงำนก่อสรำ้ง 73 50 29 11 
รวมภำระผกูพนัจำกสญัญำบรกิำร 106 71 59 30 
     

ภำระหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำร     
   ให้ธนำคำรค ำ้ประกนั (หมำยเหตุ 10) 34 36 31 33 
     

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
   ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน /  
   เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) 1 1 1 1 
 

24 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 มมีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัรำหุน้ละ 1.10 บำท 
รวมเป็นเงนิจ ำนวน 502.12 ลำ้นบำท และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 


